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Met het project de Paarse Poort willen Staatsbosbeheer, de gemeente Hellendoorn en het
Overlegorgaan van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug de aantrekkelijkheid
vergroten van het noordelijke entreegebied van het nationaal park. Het entreegebied zal
opnieuw worden ingericht en het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer zal worden
verbouwd en uitgebreid tot een groeneducatief centrum. 

De Paarse Poort

Woensdag 7 september jl. is er een informatiebij-

eenkomst gehouden in hotel-restaurant Dalzicht.

Tijdens deze bijeenkomst konden belangstellenden

kennis nemen van het bouwplan voor het bezoe-

kerscentrum en van het vlekkenplan voor de inrich-

ting van het buitengebied. Het bezoekerscentrum

wordt een multifunctioneel gebouw. IVN, CNME en

de Sterrenwacht gaan namelijk ook van dit gebouw

gebruik maken. Het IVN en CNME richten zich op

natuureducatie, niet alleen voor scholen maar voor
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iedereen die geïnteresseerd is, van jong tot oud. Ze

doen dit door voorlichting te geven en kinderen en

volwassenen zelf dingen van de natuur te laten

ontdekken in een natuurontdekhoek. Ook trekken

ze regelmatig met groepen de natuur in. De

Sterrenwacht zal gebruik gaan maken van een koe-

pel om van daaruit de sterren en planeten te 

bestuderen. Geïnteresseerden kunnen zelf door

telescopen kijken en krijgen uitleg en voorlichting

over wat er te zien is. Daarnaast zullen alle partijen

van het groeneducatief centrum gezamenlijk arran-

gementen gaan ontwikkelen.

Bij een nieuw gebouw hoort een aantrekkelijke bui-

tenruimte. Beide moeten elkaar aanvullen en ver-

sterken. Dit gebeurt in goed overleg tussen de

diverse partijen. Staatsbosbeheer is verantwoorde-

lijk voor de bouw van het bezoekerscentrum en de

gemeente voor de inrichting van de openbare ruim-

te. Maar ook andere partijen worden niet vergeten

en in de gelegenheid gesteld om mee te denken

over de plannen. De afgelopen periode heeft de

gemeente daarom bij de direct betrokken partijen,

medewerkers van de provincie Overijssel,

Staatsbosbeheer, het Overlegorgaan en de eigenaar

van hotel-restaurant Dalzicht, wensen en ideeën

voor de buitenruimte geïnventariseerd. Dit heeft

geleid tot een programma van eisen dat gebruikt is

voor het opstellen van het vlekkenplan met daarop

aangegeven de functies en het concept voor de

inrichting. De komende weken wordt het vlekken-

plan verder uitgewerkt in een schetsplan voor de

inrichting van het openbaar gebied. De entree

moet een uitstraling krijgen die representatief is

voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug,

een blikvanger, maar wel passen bij het natuurlijke

beeld van het gebied. De gedachte is om een plek

te creëren voor bezoekers, als schakel tussen facili-

teiten, activiteiten en informatie over het gebied.

Jong en oud moeten zich hier thuis gaan voelen. 

Het project komt tot stand door financiële bijdra-

gen van de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer,

het Europese subsidieprogramma LEADER en de

gemeente Hellendoorn. Mede als gevolg hiervan

staat het project onder behoorlijke tijdsdruk. Voor

het einde van het jaar moet de schop in de grond

en eind 2012 zal het nieuwe bezoekerscentrum

geopend zijn èn is de buitenruimte opnieuw inge-

richt. De komende maanden worden de plannen

steeds concreter gemaakt. Over de wijze waarop

hierover gecommuniceerd zal worden wordt nog

nagedacht. Een nieuwsbrief, informatie via de

gemeentelijke website, opnieuw een inloopbijeen-

komst, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Bert Protzman/Anoek Petit,

9 september 2011 

r.e

Nieuwsbrief_2_2011   29-09-2011  14:48  Pagina 2



3oktober 2011

Rustpunt in ruste
Een rustpunt is een zelfbedieningsterras en biedt de mogelijkheid tot een korte stop voor fietsers
en wandelaars in het buitengebied. De locaties liggen vaak bij boerderijen aan mooie wandel- en
fietsroutes. 

Ook rondom het Nationaal Park De Sallandse

Heuvelrug is een aantal rustpunten ingericht.

In het hart van het nationaal park hebben vele

bezoekers bij herhaling van de gastvrijheid van het

rustpunt op de Sprengenberg bij Haarle genoten.

Op een heel bijzondere plek, onderaan de

Palthetoren en uitkijkend over de heide, stonden de

verse koffie en de door Willy Veerbeek eigen

gemaakte koeken klaar. Lezend in het gastenboek

kom je dan ook veel lovende reacties tegen zoals:

“Wat een heerlijk en mooi plekje om even bij te

Rustpunt Sprengenberg

Deze plaatsen zijn duidelijk gemarkeerd door mid-

del van een “rustpunt” bord tussen eiken palen

gevat en geopend als er daadwerkelijk het bord

"open" op staat. In Salland zijn op initiatief van de

Stichting Recreatie Deventer Buiten inmiddels een

70-tal rustpunten ingericht.

Nieuwsbrief_2_2011   29-09-2011  14:48  Pagina 3



4De Sallandse Heuvelrug

Koninklijke opening
voor Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten

komen, bedankt voor de goede zorg en de kruid-

koek was heerlijk”.

Vanwege de verhuizing van de gastvrouw zal dit

rustpunt helaas gesloten worden.  Vanaf september

2011 zullen fietsers en wandelaars een ander rust-

punt moeten opzoeken voor de nodige versnape-

ringen. 

Gelukkig zijn er in de omgeving meerdere prachti-

ge plekjes waar men even de wandeling of fiets-

tocht kan onderbreken voor een kopje koffie, iets

lekkers en een praatje. Op de site www.rustpunt.nu

kunt u alle locaties vinden.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van
Vollenhoven openden vrijdagochtend 2 september het nieuwe informatiecentrum bij de Canadese
begraafplaats op de Holterberg.

Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven ont-

hulden een kunstwerk van kunstenares Annemiek

Punt. Het object draagt de titel ‘For all

Generations’ en symboliseert onder meer de bevrij-

ding en dankbaarheid. Met het informatiecentrum

wil de Stichting Informatiecentrum Canadese

Begraafplaats de herinnering aan de Tweede

Wereldoorlog levend houden.

Het centrum biedt aan de hand van onder meer

persoonlijke verhalen, foto’s en filmmateriaal een

impressie van de bevrijding van Oost-Nederland

door de Canadezen in 1945. Naast informatie voor
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Met het informatiecentrum wil
de Stichting

Informatiecentrum Canadese
Begraafplaats de herinnering

aan de Tweede Wereldoorlog en
de bevrijding levend houden.

Dat het niet goed gaat met het korhoen, 
is wel bekend. 
Al decennia lang worden er tellingen gedaan en de uitkomsten van de laatste jaren laten een
neerwaartse trend zien. Dit jaar zijn er nog maar vier hanen geteld en als de trend zich doorzet,
zijn er over enkele jaren geen korhoenders meer op de Sallandse Heuvelrug. 

bezoekers van de begraafplaats zijn er educatieve

programma’s voor scholen en programma’s voor

het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Het centrum is tot stand gekomen met subsidies

vanuit het Europese programma voor vernieuwing

landelijk gebied (Leader), de provincie Overijssel

en de gemeente Rijssen-Holten.

De inwoners en het bedrijfsleven van Holten leve-

ren een bijdrage aan de exploitatie. De Canadese

Begraafplaats Holten biedt aan 1355 Canadese sol-

daten, 36 Britten, 2 Australiërs en 1 Belg hun laat-

ste rustplaats en wordt jaarlijks bezocht door circa

80.000 belangstellenden

Wat ook vast staat, is dat er jaarlijks nesten met

eieren uitkomen en dat er alleen maar oude dieren

worden waargenomen. Dat houdt dus in dat er in

de kuikenfase iets cruciaal mis gaat. Om dat te

onderzoeken is er dit jaar een telemetrisch onder-

zoek opgestart. Dit onderzoek wordt gefinancierd

door de Vogelbescherming Nederland. Binnen dit

onderzoek zullen enkele hennen en kuikens wor-

den gezenderd. De hennen en kuikens kunnen

nauwlettend in de gaten worden gehouden, waarbij

wordt getracht om de oorzaak van kuikensterfte te

achterhalen. Dit jaar hebben de onderzoekers twee
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Toeristische economie

Dit jaar was er een grote opkomst (circa 300 deel-

nemers) ongetwijfeld vanwege goede bereikbaar-

heid, de verkiezing van een nieuwe Europarc presi-

dent maar ook omdat deze conferentie een mooi

thema had: ‘Quality counts- Benefits for Natura

and People ”. 

Dat thema was zeer van toepassing in een gebied

waar ecologie, landschap, mens en economie zeer

met elkaar zijn verweven. Daarvoor moet je weten

dat een Biosphären gebied het best te vergelijken is

met een nationaal landschap en een nationaal park

samen. Bij een Biosphären gebied gelden er allerlei

eisen aan de omvang van de natuurreservaten en

de buffers daarom heen. 

Dat landschap buiten de bos en natuurgebieden

bestaat voor groot deel uit waardevol heuvelland-

schap waarin dorpen liggen met van die oude vak-

werkhuizen. 

Behalve veel bos met beuken (de Swäbische Alb is

een middelgebergte tot 800 m) komen uitgestrekte

boomgaarden, bloemrijke weiden en gangbare

landbouw voor en liggen in het gebied een groot

aantal dorpen en steden. 

De deelstaat Baden Württemberg is bekend om

Elk jaar komen de nationale parken bijeen in één van de aangesloten landen.
Dit keer was de conferentie in het Biosphären reservaat de Swäbische Alb in de
deelstaat Baden Württemberg. Ik had er een aantal verlofdagen aan gekoppeld
en ben heel duurzaam naar de conferentie gegaan; per fiets! Een beetje heb ik
wel gesmokkeld, want ik ben eerst van Zwolle naar Bonn met de trein gegaan
en vanaf daar zo’n 400 km via het dal van de Rijn en Neckar naar het zuiden.
Een aanrader deze manier van reizen met fiets en tent voor diegene die het

kan. Zon en wind tijdens vier fietsdagen en daarna inspirerende voordrachten en boeiende
contacten met collega’s van andere parken hebben m’n eigen accu weer opgeladen. 

b e r i c h t  v a n  d e  s e c r e t a r i s  

De Europarc conferentie 
‘Kwaliteit telt’

hennen en twee kuikens kunnen zenderen. De hen-

nen zijn we aan het volgen, waarbij het terreinge-

bruik in beeld wordt gebracht. De twee gezenderde

kuikens zijn gestorven. Het klinkt cru maar het is

conform verwachting, het gebeurt elk jaar en ligt

absoluut niet aan het onderzoek. Door de zender

hebben de onderzoekers de kuikenlijkjes kunnen

bemachtigen, waarbij de lijkjes zijn opgestuurd

voor pathologisch onderzoek. Er zijn nog maar

twee kuikens onderzocht en er kan dan ook geen

conclusie aan worden verbonden. Maar het lijkt

erop dat de kuikens door gebrek aan voedsel zijn

gestorven. Voor een gedegen uitspraak zijn er ech-

ter meer gegevens nodig. Het onderzoek duurt dan

ook nog voort. 

Hopelijk geven de korhoenders ons nog wel die

tijd…
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zijn sterke bedrijven en top technologie (Mercedes

benz). Binnen de economie van het landelijke

gebied is de toeristische economie heel belangrijk

en dan niet alleen vanwege de natuur en het mooie

landschap maar ook Wellness (kurbaden), actief

toerisme en bezoek aan historische steden trekken

veel mensen. Het gaat om miljoenen bezoekers.

Natuurbeleid in Nederland

Bij aankomst 21 september werd ik onmiddellijk op

de hoogte gebracht van het akkoord tussen rijk en

provincies. Veel beroering onder de Nederlandse

delegatie. Het rijk stoot alle natuur- en landschaps-

taken af en spreekt af dat de EHS in afgeslankte

vorm in 2021 gereed is. Er gaat wel geld mee naar

de 12 provincies maar niet voor de vervallen taken.

Onder die vervallen taken zitten ook de nationale

parken. In de komende tijd zal duidelijk worden of

de samenleving (2e Kamer en provinciale staten)

daarmee instemt.

In Duitsland en zeker in Baden Württemberg, waar

een rood-groene coalitie aan de macht is met een

minister president van de Groenen (Winfried

Kretschmann) kijken ze daar heel anders tegen

aan. Daar bereidt men een groot nieuw nationaal

park voor in het Swarzwald voor. 

De deelstaten financieren formatie en dragen bij

aan projecten. Een collega van het nationaal park

het Bayerische wald vertelde dat het bij hen ging

om 80 medewerkers (boswachter, rangers etc)! 

Nationale parken geen overheidstaak meer?

Zo’n conferentie motiveert me extra om de politiek

ervan te overtuigen dat genieten van de natuur en

zeker in de nationale parken (onze top natuur) een

taak moet zijn waar de overheid aan blijft bijdragen

Het rijk kan niet zomaar zijn natuurtaken als ver-

vallen verklaren, het kan wel minder. Samen; en

dan bedoel ik rijk, provincie en nationaal park met

beheerders moeten we ervoor zorgen dat mens en

natuur met elkaar verbonden blijven. 

Ik heb een rekensommetje gemaakt: mijn FC

Twente bood de afgelopen jaren in de Grolsch

veste aan zo’n  22.500 bezoekers toch wel 25 keer

per jaar (de thuiswedstrijden incl. beker en euro-

pees voetbal) in totaal 836.250 uur kijkplezier.

Maar ons nationaal park bood toch al gauw

2.000.000 uur plezier aan bezoekers; toch mooi

bijna 2.4 keer zoveel. Nu weet ik wel dat dergelijke

vergelijkingen al gauw mank gaan en Twente loopt

met de uitbreiding van het stadion wat in maar

toch voetbal is geen overheidstaak zorgen voor

matuur en beleving daarvan wel degelijk. Als een

overheid voetbalclubs, banken ja zelfs landen niet

failliet wil laten gaan, dan snap ik het niet meer als

de overheid nationale parken niet meer als hun

taak zien. Het belang voor een gezonde samenle-

ving is daar veel te groot voor. 

Vijf én dertig jaar nadat beleid van nationale parken

gestart is (1976) met drie Groene Nota’s en de

instelling van de nationale parken net gereed* is,

schaf je die toch niet af.

Kom op zeg! 

In Duitsland bereidt men een groot
nieuw nationaal park voor in het

Schwarzwald voor. 

* 17 parken zijn ingesteld tussen 1994 en 2006. Ons park is
in 2004 ingesteld
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Nationaal Park Lauwersmeer: nieuwe natuur, enkele decennia oud, in een gebied dat van zee
meer werd. Mens en natuur geven samen vormen aan een bijzonder natuurgebied. Weids,
waterrijk en volop in ontwikkeling: na het zout komt het zoet.

Sinds juni van dit jaar beschikt het Nationaal Park

Lauwersmeer over een Activiteitencentrum, bij de

werkschuur van Staatsbosbeheer, De Rug 1, 9976

VT Lauwersoog. Wie het activiteitencentrum

bezoekt wandelt eerst over een smalle brug. De

brug gaat over een vijver, geeft mooi uitzicht en is

voor jong en oud een spannende beleving. Voor de

vijver staat het paviljoen; een mooi vormgegeven

palencirkel met dak en vuurplaats omgeven door

zitgelegenheid. Daarachter ligt het speelbos. In de

mooi verbouwde schuur worden bezoekers vriende-

lijk ontvangen door vrijwilligers. 

Wie geïnteresseerd is krijgt een 8 minuten durende

film over het gebied te zien. Buiten op het bord

staan de activiteiten aangekondigd en worden de

laatste spannende waarnemingen van de dag (bij-

voorbeeld visarend of zwarte ibis) gemeld. Binnen

op de kaart wijzen vrijwilligers aan waar ze gezien

zijn. 

Gezinnen komen om het natuurpad te lopen of

gaan helemaal op in het waterdiertjes vangen. In de

vijver mag je met een schepnet vissen naar water-

dieren. Je kunt een uitgebreide zoekkaart waterdie-

ren lenen zodat je de vangst op naam kunt bren-

gen. Het speelbos is een heus bos met veel grote

losliggende takken. Huttenbouwers tussen de 7 en

16 jaar vermaken zich uitstekend, terwijl jongere

kinderen het aanliggende speeleiland met slotgracht

en speelhuis verkennen. Voor verkenning over de

paden staan bolderkarren klaar en voor een invalide

avonturier is een off-road rolstoel beschikbaar. U

bent van harte uitgenodigd om eens ‘op de koffie te

komen”!

In de herfstvakantie (15 t/m 30 oktober) is het cen-

trum van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot

17.00 uur geopend. 

Elke dag kunt u zelfstandig het Natuurbeleefpad

met als thema Vogeltrek lopen of samen met de

allerkleinsten op onderzoek gaan langs het

Kabouterpad. Hieronder een greep uit de verschil-

lende activiteiten die in deze periode worden aange-

boden. Er zit vast wel iets van uw gading bij en... u

bent natuurlijk van harte welkom!

Nationaal Park Lauwersmeer:
na het zout komt het zoet.

Wie geïnteresseerd is krijgt een 
8 minuten durende film over het 

gebied te zien. 
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Agenda:

Za15 oktober 14.00-16.00 uur Huttenbouw “Wie bouwt de mooiste hut?!” 

Di18 oktober 14.00- 16.00 uur “Nestkast timmeren”. € 5,- p.p.

Wo19 oktober 14.00-16.00 uur “Herfst in het bos”. Kinderdoemiddag . Op zoek naar spinnen en

samen een groot spinnenweb bouwen.

Zo 23 oktober 13.00-16.00 uur “Vogelparadijs op vroegere zeebodem” Ontvangst publiek bij de

Ezumakeeg en Jaap Deensgat. Telescopen en deskundigen laten

iedereen een blik werpen op het Vogelparadijs op vroegere zeebo-

dem.

Wo 26 oktober 14.00-16.00 uur “Herfst in het bos” Kinderdoemiddag. Bladeren zoeken in het bos en

tekenen en schilderen in het activiteitencentrum. 

Za 29 oktober 13.30-17.00 uur. “Kleine zwanen vanaf het water” Korte presentatie in het activiteiten-

centrum met aansluitend vaarexcursie. Vertrek boot vanaf Suyderoog

om 14.00 uur. € 13,- p.p.

Alleen voor de activiteit “Kleine zwanen vanaf het water” dient u zich aan te melden! Dit kan

per mail op lauwersmeer@staatsbosbeheer.nl of telefonisch op 

(0519) 34 51 45.
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Op verzoek van het Gebruikersplatform van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
heeft het Kenniscentrum Groen en Handicap een scan uitgevoerd om na te gaan in hoeverre
het gebied belemmeringen oplevert voor mensen met een lichamelijke beperking.

Scan door Kenniscentrum Groen en 
handicap

De algemene conclusie is dat er al veel  is gedaan

om grote delen van het nationale park ook voor

mensen met een fysieke beperking toegankelijk te

maken. Gebleken is dat de partners binnen het

nationaal park een positieve houding hebben ten

aanzien van de vraag vanuit de fysiek beperkte

medemens.

Niettemin wordt een aantal verbeterpunten

genoemd dat varieert van extra informatie op de

website, geleidetegels voor

mensen met een visuele

beperking en betere plekken

voor bepaalde parkeerplaat-

sen. Ook de bereikbaarheid

van informatieborden en

bankjes blijkt vaak een pro-

bleem te zijn omdat die bor-

den en bankjes soms een stuk

van de wegrand af staan en de

grond ervoor in veel gevallen

niet vlak genoeg is om er vei-

lig te komen. Opgemerkt is tevens dat rolstoeltoe-

gankelijke (fiets)paden vaak hinderlijk onderbroken

worden door zandwegen waar rolstoelers niet door

kunnen. Er zijn ook goede voorbeelden: bij de

Lichtenbergerweg is de zandige oversteek voorzien

van klinkers, zijn deuren van toiletten voorzien van

been extra handgreep en is het informatiebord op

het uitzichtpunt op de hoogte van een rolstoelge-

bruiker.

Het rapport is op 3 oktober aangeboden aan het

Overlegorgaan en heeft de stichting een presenta-

tie verzorgd. Terreineigenaren en de beide gemeen-

ten hebben inmiddels laten weten dat veel van de

aanbevelingen overgenomen kunnen worden en

gerealiseerd tijdens een onderhoudsronde. Het

rapport is te downloaden van de website: 

www.np-desallandseheuvelrug.nl/organsiatie/docu-

menten.

De algemene conclusie is dat er 
al veel  is gedaan om grote delen van 
het nationale park ook voor mensen 

met een fysieke beperking toegankelijk 
te maken. 
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Ik had me voorbereid op een ontspannen bezoek

en onderweg een gesprek over koetjes en kalfjes-

reekalfjes hooguit. Dat pakte anders uit.

Op de Schouwenburgerweg raakten we in discussie

over de mate waarin de particuliere grondeigenaren

al of niet meewerken aan de beheerdoelstellingen

van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Arend

meldde daarover hoopvolle ontwikkelingen. Op het

kantoor van Staatsbosbeheer ontspon zich een

gesprek over de dramatische bezuinigingen die de

beheerorganisaties van het Rijk opgelegd dreigen te

krijgen en de onmogelijke keuzen die er gemaakt

moeten worden bij het niet meer uit kunnen voeren

van beheer- en educatiewerkzaamheden en over de

natuur- en recreatiedoelstellingen die niet meer

gehaald kunnen worden. Aan de voet van de

Sprengenberg verdiepten we ons in de kleinschalige

proeven die uitgevoerd worden in de hellingveenge-

biedjes; nuttige wetenschap of te kleinschalig tuinie-

ren? In de buurt van de Plaggenweg wisselden we

van gedachten over de draagkracht van het kwetsba-

re natuurgebied bij de nog steeds toenemende

recreatiedruk; waar liggen de grenzen van toeganke-

lijkheid en instandhouding van kern-natuurwaarden?

Wat tolereer je bij de handhaving en wat laat je toe?

Verderop in een verborgen plek op de heide

bezochten we de uitkijkhut vanwaar de balts van de

korhoenders bekeken kan worden. Ook daar weer

kwam een klein keuzeprobleem aan de orde, wie

mag er- onder welke voorwaarden gebruik van

maken. Voorlopig wordt gekozen voor min of meer

professionele fotografen; kijk maar eens naar hun

korhoender- foto’s; alle hanen op dezelfde tak van

dezelfde dode boom. (Birdpix)

We sluiten onze rondtocht af op het hoogste punt

in het gebied, de top van de Koningsbelt. Op de

plaats waar eens de jachtheren vanuit hun hut- al

of niet bij het genot van een goede borrel- hun

jachtveld overzagen en in de oorlog de Duiters dit

hoge punt gebruikten als mitrailleursnest, bespra-

ken wij de voors en tegens van het onderzoek naar

het slechte broedresultaat van de laatste korhoen-

ders. Een wetenschappelijk verantwoorde operatie

die middels plakken van zenders op hennen en

kuikens misschien wel zoveel verstoring veroor-

zaakt dat de onderzoeksoperatie op zich gelukt

blijkt maar de patiënt helaas overleden is; het laat-

ste Sallandse korhoen uitgestorven. Enfin, Rijk en

Provincie moeten hun oordeel nog vellen. We

wachten af. Onze discussies en gesprekken stop-

ten hier, we keken uit over de eindeloze golvende

hei naar de blauwpaarse verten in het westen en

naar de donkere jeneverbessen tegen de licht kleu-

rende bossen in het verre oosten. We zwegen stil,

vergaten alle dilemma’s en genoten van de natuur,

de eindeloze ruimte en de suizende stilte.

Een ervaring om ondanks alles gelukkig van te wor-

den. Een gevoel dat we alle bezoekers van het nati-

onaal park wensen. Een ervaring waar ik Arend voor

dank en die ik als gids tijdens de wandelingen weer

over probeer te brengen op de vele gasten van het

Natuurdiorama.

KORTE WEERGAVE VAN EEN BEZOEK AAN HET NP MET GASTHEER AREND SPIJKER, DOOR MEINDERT BONNEMA

Naar aanleiding van de kennismakingscursus van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
de afgelopen winter reed ik als gids van het Natuurdiorama Holterberg op 16 maart 2011 met
Arend naar een aantal geheime plekjes “in” de berg.

Buiten… gewoon… mooi…!
(of het dilemma van de keuze)
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Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle personen en
organisaties die betrokken en/of geïnteresseerd zijn in
de ontwikkelingen in en rond het Nationaal Park De
Sallandse Heuvelrug. De in de nieuwsbrief gepubliceer-
de meningen geven niet noodzakelijk het standpunt
van het Overlegorgaan van het Nationaal Park De
Sallandse Heuvelrug weer.

De nieuwsbrief wordt gratis verspreid onder abonnees
en via het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug te
Nijverdal, informatieschuur de Pas te Haarle en
Natuurdiorama Holterberg te Holten. Het is ook moge-
lijk zich op te geven als abonnee bij de redactie.

Redactieadres:
Nico Driessen, coördinator communicatie en educatie
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Stationsweg 3,
8011 CZ  Zwolle. Telefoon (o6) 55 30 02 92 
e-mail: n.driessen@ivn.nl

Teksten:
Nico Driessen, Inge Hendriks, Herman Reimerink,
Herman Veerbeek, Rianne Evers, Henk Sepers

Fotografie:
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Lieke van der
Lee, André Enthoven, Herman Veerbeek,Vereniging
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer

Oplage 3000

Grafisch ontwerp en opmaak:
Frank de Wit, Zwolle

© Secretariaat Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van
artikelen uit dit blad is toegestaan na overleg met de
redactie.

® De naam Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en
het logo zijn wettelijk gedeponeerde en beschermde
handelsmerken.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan als

belangstellende van het nationaal park. De nieuwsbrief

wordt u kosteloos toegestuurd. U kunt dit doen door

het insturen van deze opgavebon in een voldoende

gefrankeerde enveloppe of door het sturen van een e-

mail bericht naar: info@natuurmilieu.nl o.v.v. 

‘opgave nieuwsbrief NP SHR’.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

E-mail adres:

Ik wil de nieuwsbrief per post*/ per e-mail* ontvangen.
*doorhalen wat niet van toepassing is.
Opsturen in een voldoende gefrankeerde enveloppe
naar: 

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
Stationsweg 3
8011 CZ Zwolle
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